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Referat af Bestyrelsesmøde i DOF Nordvestjylland
Onsdag den 5. januar 2022, kl. 19.00, via TEAMS
Til stede: Martin (MHH), Keld (KDP), Henrik (HHN), Gerner (GM), Anni (AS), Thomas (TT), Elly
(EH), Kirsten Marie (KMH), Aase (AABK)
Fraværende: Jan (JSK)
…………………………………………………………………………………………………………
Ad 1.

Godkendelse af referater fra møder 9. november og 21. december 2021

Referatet fra mødet 9. november 2021 blev godkendt med følgende rettelse: I Ad 3, 2. afsnit, 3 linje
ændres Holmgaard til Holgaard.
Referatet fra mødet 21. december 2021 blev ændret med følgende rettelse: I Ad 2, sidste pind rettes
”skal få til” til ”skal gå til”.
Ad 2.

Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsordenen med den ændring, at punkt 8, Økonomi, behandles som punkt 5, og at Fondsansøgninger behandles under punkt 3.
Ad 3.

Nyt fra Bestyrelsen

MHH oplyste fra det i november afholdt Repræsentantskabsmøde, at den foreslåede ændring af
medlemsstrukturen blev vedtaget. MHH oplyste, at Thorkil Brandt fra Tjele på mødet modtog
DOF’s hæderspris 2021 for sit store arbejde blandt andet vedrørende Nørreådalen og forpurring af
opsætning af 8 vindmøller på Tajgasædgæssenes trækrute ved Tjele Langsø.
KMH oplyste endvidere, at der er vedtaget en rammestrategi for 2022 – 2025 for DOF, og at DOF’s
reviderede Naturpolitik og Natursyn blev vedtaget:
https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/dofs-naturpolitik - herfra er der også linket til DOFs
Natursyn. DOFs Rammestrategi 2022-2025 fremsendes senere.

TT oplyste, at infostandere sættes op i hundeskovene i marts måned. Christian Bøggild har gjort et
stort forarbejde. Bestyrelsen gav på sit møde den 21. december grønt lys til det skitserede projekt.
MHH oplyste, at posterne i Grønt Rød Thisted og Brugerrådet for NP Thy overtages af Carsten
Krog Pedersen.
Vedrørende Fondsansøgninger er MHH klar til at sætte tingene i søen, og der efterlyses nogle, der
har lyst at putte kræfter i et eller flere af projekterne. Han beder bestyrelsen tænke over det og ringe
til ham, hvis man er interesseret. HHN oplyste, at han ikke i år har tid til arbejde med projektet
Ungdomslejr. Christian Bøggild vil være behjælpelig med at lave ansøgningen til Friluftsrådet. Der
vil blive søgt om børne- og voksenkikkerter til traileren.
Ad 4.

Feltprojekter

HHN oplyste, at der er tilmeldt 15 personer til optælling af sortgrå ryle. Folk er fordelt, og feltkort
udsendt. Der opfordres til, at deltagerne Corona testes inden arrangementet, og at der bæres mundbind under mødet efter optællingen. Tælling af skærpibere og stenvendere inkluderes i projektet.
HHN oplyste, at der den 17. december er afholdt møde med Jeppe Pilgaard angående projektet i NP
Thy. Der er udvalgt 3 områder: Helårsgræsning, gruppe-shelter (tæt på Istrup) og område, der er sat
vand på. Opstartsmøde er 3. marts kl. 19.00 i Nationalparkcentret. HHN og Jeppe Pilgaard deltager

i dette møde. Seneste tilmelding 10. marts og opstart ca. 1. april. Betaling vedrørende projektet
diskuteredes.
Ad 8.

Økonomi

EH gennemgik regnskabet for 2021, der viser en mindre kassebeholdning end ved årets start på
4.652,20 kr. Det budgetterede underskud var 6.000 kr. Bestyrelsen godkendte regnskabet.
EH gennemgik budgettet for 2022, der viser et forventet underskud på 24.000 kr. Vedrørende
projektet NP Thy underskriver MHH aftalen og returnerer den til Jeppe Pilgaard med kopi til HHN.
EH fakturerer 20.000, og betaler så fakturaerne, efterhånden som de indløber. Dette lægges ind i
budgettet, og bestyrelse godkendt budgettet med denne rettelse.
Ad 5.

Beretning fra arrangementsudvalget, herunder gråmejserne

Da de nugældende Corona restriktioner gælder til den 17. januar 2022, og det ikke vides, om de ophæves, besluttede bestyrelsen af aflyse det til den 17. januar annoncerede foredrag med Jan Tøttrup
på Skive Bibliotek. Aflysningen sættes i DOF Nyt, AS kontakter Jan og Biblioteket. Oversigten
over nye arrangementer er sendt til bladet.
GM og Jane Abrahamowitz står for generalforsamlingen den 26. februar på Nykøbing Mors Bibliotek. Arrangementet starter med en fugletur med Hans Dahlgaard som turleder, derefter er der frokost og generalforsamling. GM og Jane aftaler nærmere angående indkøb til mødet. Der skal sendes
dagsorden ud, hvoraf det fremgår, hvem der er på valg. På valg til bestyrelsen er MHH, AS og TT.
MHH genopstiller, AS og TT ønsker ikke genvalg. På valg er endvidere de 2 suppleanter, GM og
JSK, der begge genopstiller. Nye egnede kandidater til bestyrelsen diskuteredes, og HHN kontakter
flere mulige kandidater og melder tilbage til resten af bestyrelsen. GM sætter opdateret dagsorden
på hjemmesiden. Dagsorden sættes endvidere på FB og udsendes per mail 4 uger før afholdelsen.
MHH vil gerne, at Visionsmødet i år bliver afholdt i løbet af det tidlige forår 2022, så der kan
arbejdes med de vedtagne forslag et helt år frem. MHH finder egnede lørdage. Mødested: Vejlernes
Informationscenter. Som gæst anbefalede HHN Sune Riis Sørensen fra Bornholm som inspiration
til ungdomsarbejdet og felttællinger.
Ad 6.

Aktuel status for medlemstal, nyheds- og velkomstbreve, henvendelser via hjemmeside etc.

EH oplyste, at medlemstallet i DOF NVJ er 512 medlemmer, der er 2 nye indmeldte i december, og
12 udmeldte (heraf anfører 9 at det er for dyrt). EH undersøger, hvilket medlemskab disse 9 personer havde før udmeldingen for at se, om der eventuelt er nogen sammenhæng med den nye medlemsstruktur. Der har været 1 henvendelse via hjemmesiden om køb af en bog. EH henviste til DOF
Nordjylland og Naturbutikken.
Ad 7.

Naturpolitisk udvalg

Der er nedsat en arbejdsgruppe angående genopretning af Hjarbæk Fjord, der er møde i slutningen
af januar. Vandområdeplanerne er i høring indtil 22. juni. Ingen afklaring vedrørende Tange Sø. Vi
skal have fat i de andre kommunekontaktpersoner (MHH).
Ad 9.

Hjemmeside og Facebook

EH opdaterede angående overgang til den nye hjemmeside. Hun afventer, hvor langt GM er. GM
oplyste, at der er taget kopi af Websiden, sortering af billeder pågår, men det er et stort arbejde. EH

giver grønt lys til overførsel. EH sætter inlæg om den nye hjemmeside på FB. Hun skriver også på
FB, at foredraget med Jan Tøttrup er aflyst.
Ad 10. Kommende møder i 2022
Lørdag den 26. februar 2022, kl. 10.00, generalforsamling på Nykøbing Mors Bibliotek.
Kort møde efter generalforsamlingen, herunder fastlæggelse af bestyrelsesmødet i marts.
I marts møde hos Keld D. Pedersen, Mollerupvej 24, 7860 Spøttrup.
Ad 11. Eventuelt
Vildere Viborg laver ”Arternes Viborg” med 9 fokusområder, man vil gøre noget ekstra for, herunder 1 fugl (grønspætten).
GM oplyste, at indtastningerne i DOF-basen for DOF NV er steget fra sidste år til i år.
Referent
Aase Busk Kristensen

